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- Sinds kort is er naast Buurtsupport een tweede organisatie ‘Living Care’ gestart met
begeleiding van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel begeleiden ze
twee mensen en zijn in contact met gemeente en UWV. Als zelfstandig ondernemer biedt
hij dagbesteding aan.
- In het kader van NL Doet gaan leden van de Zuiderkerk met bewoners van de Breehof
werkzaamheden uitvoeren in en rondom de Taalwerkplaats en gaan ze de Snikke
schilderen.
- Plaatselijk Belang heeft een oproep gedaan in de Schakel aan inwoners zich te melden
voor de organisatie van Koningsdag. Fun4Kidz heeft zich gemeld en het budget voor
2014 is aan hen toegezegd. De PWZ wielertoer komt 26 april ook door het dorp. Het
gebeurt vaker dat meerdere activiteiten georganiseerd worden op dezelfde dag en het
zou goed zijn één en ander af te stemmen.
Afgesproken wordt om voor Koningsdag 2015 vroegtijdig aan tafel te gaan voor overleg
en de Handelsvereniging zal hierbij worden uitgenodigd.
- Er is een verzoek voor een bijdrage aan het Sinterklaasfeest. Afgesproken wordt dat er
een begroting wordt gemaild en PB neemt de volgende vergadering hierover een besluit.
Ingekomen/verzonden post
- Er is een uitnodiging van de Zuiderkerk voor het bijwonen van een lezing door Willem
Evenhuis over de Joden in ons Tweelingdorp.
- Er is in overleg met bewoners een hondentoilet geplaatst op Noorderwerf. Deze staat
aan de Aak bij de brievenbus. Het hondentoilet is rechtstreeks op het riool aangesloten
en de biologisch afbreekbare zakjes zijn in het dorp te koop. Wanneer dit project werkt
bestaat de mogelijkheid voor andere buurten om hierover te overleggen met PB om
zoiets te realiseren in hun buurt.
Mededelingen
Het college heeft afgelopen dinsdag besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor het
saneren van de haven. De vervuilde grond wordt naar achteren verplaatst, afgedekt en
gedempt. Het voorste biedt mogelijkheden voor werfactiviteiten en afmeren van
toeristen. De verwachting is meer levendigheid. De gemeente is in overleg met Pro Rail
als grondeigenaar van aanpalend gebied. Agrifirm is bezig met het verplaatsen van
graanopslag naar Kampen en misschien dat er ook iets met de verpauperde panden kan
gebeuren. Rondom de molen bestaat dan een mogelijkheid voor toeristische activiteiten.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Er is zorg over de Vaart NZ. Door de aanleg van nieuwe gasleidingen zijn er verzakte
delen in het voetpad. Ook ligt bij een deel van het voetpad de tegels boven de
trottoirband. In de opgebrachte grond langs het kanaal zit veel puin en er groeit geen
gras. De voorzitter neemt hierover contact op met de gemeente Emmen.
- Op de vraag hoe het verder gaat met de verpaupering aan de Vaart ZZ antwoordt de
voorzitter dat de werkgroep van het Bruisend Centrum ruim twee weken geleden bij
elkaar is geweest. Zaken die in de Toekomst visie staan zijn op de rij gezet en er is
gekeken wat als eerste zou moeten gebeuren. Het moet zichtbaar worden dat er iets
gebeurd. Probleem is dat de eigenaar van de panden zegt dat er plannen zijn in dit
gebied en er binnen afzienbare tijd handtekeningen worden gezet onder de plannen. Dit
is de reden dat de gemeente nog geen traject is ingegaan om iets te doen tegen deze
verpaupering. De reden dat de handelsvereniging nog niet is betrokken bij het overleg is
dat de werkgroep nog niet zover is. Er is in het verleden door twee ondernemende dames
uit het dorp al eens voorgesteld een kleine niet te dure ‘kosmetische’ ingreep te doen
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zodat alles er aantrekkelijker uitziet. De gemeente kan alleen iets doen wanneer de
openbare orde in gevaar is. De verwachting is dat er binnen enkele weken iets meer te
vermelden is.
- De communicatie in het dorp verloopt niet altijd even goed. Er zou meer samenwerking
moeten zijn tussen organisaties, verenigingen enz. Elke organisatie heeft een eigen
website en het voorstel is om één gezamenlijke site te realiseren waarop alle organisaties
staan en ook alle activiteiten. Als voorbeeld wordt www.Sleen.nu genoemd. Er zijn
gesprekken geweest met Connect en er zal contact gezocht worden met de beheerder
van de website van PB.
- Vrijwilligers organisaties zijn benaderd om mee te denken aan de opzet van een 1e lijn
zorg. Sedna zou hierin het voortouw nemen maar dat is tot nu toe niet gedaan. Een van
de bestuursleden van PB is bezig een plan van aanpak te schrijven en dan alle partijen
weer uit te nodigen. De eerste bijeenkomst waren niet alle partijen uitgenodigd of
aanwezig. Plaatselijk Belang heeft gezegd dat ze wel wil faciliteren maar niet de regie. In
de bestuursvergadering van PB is gesproken iemand te benaderen die tegen een
vrijwilligersvergoeding de coördinatie op zich neemt. PB is wel van mening dat het goed
op de rails moet komen en werkt hier aan mee. In de april vergadering van het bestuur
van PB zal het plan van aanpak worden besproken en daarna zullen alle organisaties
worden uitgenodigd Vooraf zal contact gelegd worden met de medewerker van Sedna.
Dorpsschouw
Vorige week woensdag waren bewoners van een deel van de Jagerslaan uitgenodigd voor
een bijeenkomst in de Schalm. Het ging vooral om de parkeerproblematiek rondom de
speelvoorziening. Er waren drie bestuursleden van PB en twee dames van de Jagerslaan.
Deze minimale opkomst is ook besproken in het Dorpsteam en de conclusie is dat er
eerst veldwerk verricht moet worden om te kijken hoe de samenhang in de buurt is.
Binnenkort wordt een bijeenkomst met bewoners van de Oerzand geregeld. Tijdens
telefoongesprekken is gebleken dat mensen daar bereid zijn zelf werkzaamheden uit te
voeren. Er zal overleg met de gemeente zijn over de voorschriften waaraan
werkzaamheden moeten voldoen.
De voorzitter informeert ook bij de ambtenaar van de gemeente Emmen over de
stekelbosjes aan de Jagerslaan. Binnenkort zullen alle inwoners die meegedaan hebben
aan de Dorpsschouw worden geïnformeerd over de stand van zaken.
Rondvraag
In de Schalm is men bezig WIFI te realiseren.

